
Workshop pro uchazeče o studium filosofie 
 
Číslo kurzu: 960 215 
Katedra/Ústav: Ústav filosofie a religionistiky 
 
Kontaktní osoba: Petra Šebešová 
Email: petra.sebesova@gmail.com 
 
Termín konání: distanční varianta: 26.2., 20.3., 9. 4.; kombinovaná varianta: 26.2. (online), 19.3. 

(prezenčně), 9. 4. (online) 

 
Cena kurzu: 1.600,- Kč včetně 21% DPH 
 
Termín podání přihlášky: do 15.2.2021 
 
Adresa zaslání přihlášky: oskenovaná na e-mail   petra.sebesova@gmail.com 
 
Místo konání: ÚFAR, nám. Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1 (prezenční varianta) 
 
Požadované vzdělání: maturita se nevyžaduje 
 
Délka kurzu: 2 dny (14 hodin) 
 
Předpokládaný počet studentů: 25 
 
 
Obsah kurzu:  
Workshop je určen pro zájemce o studium filosofie na ÚFaR.  
Cíle workshopu: Po absolvování workshopu by účastníci měli být schopni  
- lépe shrnout hlavní myšlenky textu 
- analyzovat jeho argumentační strukturu 
- vyjasnit implicitní předpoklady a důsledky textu  
- diskutovat o fil. problémech 
 
Kurz nabízíme ve dvou variantách: a) zcela distanční a b) kombinace distanční a prezenční 
formy. 
 
V případě distanční varianty se kurz skládá ze 3 online setkání: 
1. setkání (4 hodiny) – dva výukové bloky ve skupinách (4-6 lidí ve skupině), práce s dvěma 
různými texty + zadání úkolu na další setkání 
2. setkání (4 hodiny) – práce s dvěma dalšími texty + zadání úkolu na další setkání 
3. setkání (4,5 hodiny) - dva výukové bloky ve skupinách (4-6 lidí ve skupině), sdílení 
domácího úkolu, diskuse nad povinnou literaturou 
 
Mezi 1. a 3. setkáním proběhne jedna individuální konzultace (30 minut) k předem 
zadanému textu. 
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V případě kombinované varianty  je 1. a 3. setkání společné s předchozí variantou (online), 2. 
setkání proběhne prezenčně se stejnou náplní. 
 
Kurz předpokládá aktivní zapojení účastníků a zpracování zadaných textů a úkolů samostatně 
před jednotlivými setkáními. 
Kurz vedou vyučující oborové didaktiky a absolventi studia na ÚFaR se zkušenostmi s výukou 
středoškolských studentů. Obsahovou stránku kurzu garantuje doc. MUDr. Štěpán Špinka, 
Ph. D. 
 
Certifikace: Osvědčení FF UK 
 
Bližší informace: http://ufar.ff.cuni.cz/7/nas-ustav 
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